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خبر
مراسم تودیع و معارفه معاون بهداشتی شبکه
بهداشت و درمان دره شهر برگزار گردید

مراسم تودیع ومعارفه معاون بهداشتی شبکه بهداشت و
درمان دره شهر باحضور سرپرست شبکه ،مسئول حراست
شبکه ،معاون بهداشتی ،کارشناسان مرکز بهداشت ،مسئول
روابط عمومی شبکه و برخی از مسئولین و پرسنل مراکز
بهداشتی درمانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این مراسم دکتر ایوب
باالوندی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ضمن
خیر مقدم به حضار بیان کرد :هر شخصی در هر پستی که
باشد باید در جهت خدمت به مردم گام بردارد چرا که هدف
اصلی هر سازمان ارائه خدمت شایسته به مردم می باشد .
وی افزود :انتخاب مهندس عنایت اله اسدی به عنوان معاون
بهداشتی شبکه ،براساس شایستگی ،کارآیی و تجربه وی
بوده است و امیدوارم که در آینده با توجه به تجربه و تعامل
بسیار خوب وی با کارشناسان مرکز بهداشت ،شاهد رشد و
ارتقاء شاخصهای بهداشتی باشیم.
وی ادامه داد  :در هر سازمانی باهمکاری و تعامل میتوان به
اهداف مورد نظر دست یافت  ,ما نیز باید به عنوان مسئولین
سالمت مردم در این خصوص با جدیت بیشتر کار کنیم و
ضمن تکریم ارباب رجوع بر اساس شرح وظایف مشخص
شده سازمانی ،به ارائه خدمت صادقانه به مردم تالش کنیم.
وی گفت :همه همکاران مرکز بهداشت همکاری الزم را با
معاون بهداشتی داشته باشند و با تالش و انرژی بیشتر در
انجام وظایف خود گام بردارند  .دکتر باالوندی ضمن تشکر از
زحمات رضا ابراهیم نیا معاون بهداشتی سابق برای مهندس
اسدی آرزوی موفقیت در ادامه راه را از خداوند منان خواستار
شد.در ادامه مراسم مهندس عنایت اله اسدی معاون بهداشتی
جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر ضمن
تشکر از حضور همه همکاران در این مراسم بیان کرد :باتوجه
به سابقه و تجربه بنده در این پست ،امیدوارم که با همکاری
همه پرسنل پرتالش و باسواد مرکز بهداشت در ه شهربتوانیم
در جهت رشد و شکوفایی و رسیدن به اهداف بهداشتی مورد
نظر گامهای موثری برداریم.وی گفت :خوشحالم که در یک
محیط آرام و دوستانه کار می کنیم و امیدوارم که با تالش
کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت و پشتیبانی بنده ،بتوانیم
ارائه دهنده خدمات شایسته ای به مردم عزیزمان باشیم.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت ادامه داد :مسئولین واحدهای
بهداشتی همه اموراداری و بهداشتی واحد هارا عهده دار
هستندو ما هم به عنوان پشتیبان در خدمت عزیزان خواهیم
بود و چنانچه انتقادی در زمینه مسائل بهداشتی وجود دارد
ضمن ارائه راهکار مناسب مطالب خودرا بیان کنند.وی خاطر
نشان کرد :ازکارشناسان بهداشتی انتظار می رود که در
هنگام بازدید ازمراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
بیشتر نقش حمایتی داشته باشند و آموزشهای الزم را به
پرسنل رده میانی و بهورزان ارائه نمایند.در ادامه بهزاد اصل
مرز مسئول حراست شبکه دره شهر ضمن آرزوی موفقیت
در ادامه راه برای مهندس اسدی بیان کرد :امیدواریم که
با این تغییرات مدیریتی شاهد شکوفایی بیشتراین شبکه
ازنظررشد شاخصهای بهداشتی مورد نظر باشیم و این امر با
برنامه ریزی دقیق و منظم امکان پذیر خواهد بود.وی گفت:
هیچ گونه آمار و اطالعاتی بدون هماهنگی با حراست شبکه
به بیرون از سیستم ارائه نشود و نظم و انظباط اداری باید
همچنان حفظ شود .
وی در خصوص خروج از کشور نیز خاطر نشان کرد :با
توجه به در پیش بودن ایام محرم و اربعین حسینی هرگونه
خروج از کشور باید با هماهنگی حراست شبکه باشد در غیر
اینصورت مسئولیت باخود افراد خواهد بود که شایسته است
همکاران در این زمینه همکاری الزم را با ما داشته باشند.
در پایان مراسم ،ضمن تشکر از زحمات ابراهیم نیا معاون
بهداشتی سابق ،مهندس عنایت اله اسدی به عنوان معاون
بهداشتی شبکه دره شهر معرفی شد
***
توزیع 200بسته بهداشتی در روز بازگشایی مدارس در
هنرستان فضیلت توسط شبکه بهداشت و درمان ایوان

به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس 200
بسته اقالم بهداشتی شامل خمیردندان ،مسواک به صورت
نمادین در بین دانش آموزان هنرستان کار و دانش فضیلت
شهرستان ایوان توزیع گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در مراسم بازگشایی مدارس در
شهر ایوان با حضور مدیر کل مدارس غیرانتفاعی وزارت
آموزش و پرورش ،معاون سیاسی امنیتی استانداری ایالم،
مدیر کل آموزش و پرورش ایالم ،امام جمعه و فرماندار
شهرستان ایوان ،جمعی از مدیران این شهرستان ،دانش
آموزان و خانواده معظم شهدا و اولیاء دانش آموزان برگزار
شد.
در حاشیه این مراسم دکتر ناصری فر معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم عنوان نمود :هدف از توزیع این
اقالم بهداشتی ایجاد انگیزه جهت رعایت اصول بهداشتی و
توجه به امر بهداشت دهان و دندان در بین دانش آموزان
می باشد.

جلسه هماهنگی ستاد بهداشت و درمان اربعین در دانشگاه برگزار شد

جلسه هماهنگی ستاد بهداشت و درمان اربعین
استان با حضور رئیس دانشگاه ،مسئول بهداری
ارتش جمهوری اسالمی و معاونین درمان،
بهداشتی ،توسعه مدیریت و منابع ،غذا و دارو و
همچنین مسئول فوریت های پزشکی در دانشگاه
علوم پزشکی ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن خیرمقدم
به مهمانان و مدعوین گفت :خدمت رسانی
شایسته به زائران اربعین حسینی وظیفه ملی و
دینی ماست و در کنار دیگر دستگاهها ،نهادها
و ارگان ها برای ارائه شایسته خدمات به زائران
اربعین حسینی نهایت سعی و تالش خود را به
کار خواهیم بست.
دکتر علی دل پیشه افزود :دانشگاه علوم
پزشکی ایالم با دارا بودن آمادگی مناسب برای
خدمترسانی به زائران اربعین حسینی ،در حال
برنامه ریزی و اجرای برنامه های خود در این
زمینه می باشد و معتقدیم عالوه بر این باید با
همفکری و همکاری تمهیدات الزم اندیشیده شود

تا ارائه خدمات به زائران به بهترین وجه ممکن
صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد :جلسه امروز با حضور
نمایندگان ارشد بهداری ارتش جمهوری اسالمی
برای ارائه خدماتی شایسته به زائران انجام گرفته
و امیدواریم که در کنار هم و با همفکری و تعاملی
مثالزدنی بتوان مشکالت و موانع فراروی زائران در
عرصه بهداشت و درمان را رفع نمود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خدمت به زائران
اربعین حسینی را افتخاری برای دانشگاه علوم
پزشکی و استان ایالم عنوان کرد و گفت :تردد
زوار اربعین حسینی از استان نیازمند همکاری،
تعامل و بکارگیری برنامه منسجم و هماهنگ و
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود
تصریح نمود :در دیدگاه کالن ،متولی بهداشت و
درمان در ایام تردد زائران چه در داخل و چه در
خارج از کشور بر عهده دانشگاه علوم پزشکی ایالم
می باشد که امیدواریم با ارائه خدمات ایثارگونه
و بیشائبه کارکنان دانشگاه در تمامی بخشها

جلسه شورای سالمت و امنیت غذایی استان با
حضور رئیس دانشگاه ،معاون سیاسی استانداری،
معاون غذا و دارو ،معاون بهداشتی و دیگر مدیران و
مسئولین استانی مرتبط با شورای سالمت در محل
سالن اجتماعات استانداری ایالم برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن خیرمقدم به
حاضران اظهار کرد :سالمت مردم از مهمترین مقوله
های مهم و مورد توجهی است که خوشبختانه با
تعامل و همکاری بین مردم و مسئولین ،تالش برای
رفع مسائل و مشکالت بهداشتی به حداکثر رسیده
و شاهد تغییرات اساسی در خصوص ارتقاء شاخص
های بهداشتی در استان هستیم.
دکتر علی دل پیشه گفت :هر جامعه ای که در
عرصه سالمت گام های بلند و موثری برداشته است،
توانسته به بسیاری از اهداف و برنامه ریزی های بلند
مدت و کوتاه مدت خود دست یابد.
وی با اشاره به اینکه دستگاهها ،نهادها و ارگان های
سطح استان با دانشگاه علوم پزشکی در راستای
ارتقاء سالمت شهروندان مشارکت فعاالنه ای دارند،
خاطر نشان کرد :همه ما باید در راستای ارتقای
سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشتی شهروندان
تالش کنیم و البته برای تحقق این مهم تالش،
اهتمام و تعامل شهروندان نیز بسیار موثر و سودمند
خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خاطرنشان کرد:
با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی و پیش
بینی حضور و تردد بیش از سه میلیون زوار در
استان به سالمت و امنیت مواد غذائی و بهداشتی
توجه ویژه ای داشته باشیم و دست اندرکاران این
حوزه ها باید از تمام توان خود برای نظارت و اجرای
برنامه های سالمت محور خود در خصوص بهداشت
محیط و امنیت مواد غذائی به کار ببندند.
در این نشست همچنین معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی استان ضمن اشاره به مصوبات جلسه
قبلی این کارگروه ،از کسب رتبه پنج کشور توسط
دبیرخانه سالمت استان ایالم و تدوین سند توسعه
سالمت استان خبر داد و گفت :سیاست دانشگاه
علوم پزشکی ارتقا و توسعه سالمت و بهداشت در
همه اقشار و گروه های جامعه است.
دکتر راضی ناصری فر اظهار کرد :از جمله معضل
های چالش برانگیز سالمت استان عدم ساماندهی
آفت کش های شیمیایی در دفع آفات محصوالت
کشاورزی و غنی سازی و افزایش سبوس آرد و نان
است که باید مورد توجه مسئوالن استان قرار بگیرد.
وی تاکید کرد :مسئوالن و طراحان پروژه های کالن
استان چون پتروشیمی ،سیمان ،گاز ،کشاورزی و ...
باید در هنگام طراحی و اجرای پروژه های خود
پیوست های زیست محیطی و بهداشتی را با هدف
کاهش یا جلوگیری از مخاطرات بهداشت فردی و

بتوانیم بینظیرترین عملکرد را در این ایام داشته
باشیم.
دکتر دل پیشه یادآور شد :استان ایالم به عنوان
امنترین و بهترین مرز بین المللی برای زیارت
عتبات عالیات در غرب کشور ،یقیناً میزبان
جمعیتی میلیونی از سراسر کشور خواهد بود.
بنابراین ارتقاء ظرفیتهای بهداشت و درمان به
ویژه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی متناسب با
این تردد را مورد توجه قرار دهیم تا پاسخگوی
نیازهای زائران باشیم.
در ادامه این جلسه نیز مسئول واحد بهداری
ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن تقدیر از
خدمات شایسته دکتر دل پیشه رئیس دانشگاه
علوم پزشکی ایالم و همکارنش در ایام تردد زائران
در اربعین سال گذشته عنوان کرد :خوشبختانه با
مسئولیت پذیری و انجام رسالت سازمانی عزیزان
دست اندرکار ،هیچگونه مشکل و مانعی در راه
خدمات رسانی به زائران در بخش بهداشت و
درمان را شاهد نبودیم.
دکتر شهبازی ادامه داد :ارتش جمهوری اسالمی
ایران با استقرار یک بیمارستان صحرایی مجهز در
کنار دانشگاه علوم پزشکی ایالم برای ارائه خدمات
به زائران اربعین حسینی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :یگان های نظامی و بهداشتی
درمانی ارتش با تمام امکانات و تجهیزات در مرز
بین المللی مهران برای ارائه خدمات بهداشتی
درمانی استقرار می یابند.
در ادامه این جلسه نیز معاونین درمان ،بهداشتی،
توسعه مدیریت و منابع ،غذا و دارو و همچنین
مسئول فوریت های پزشکی استان به طور جداگانه
به بیان دیدگاهها ،نقطه نظرات و راهکارهایی برای
ارائه خدمات مناسب به زائران پرداختند.
***

خبر
مادران چاق از عمر فرزندان خود کم می کنند
.

نتیجه یک مطالعه
جدید نشان می دهد
که مادران چاق و دارای
اضافه وزن ،طول عمر
کودکان خود را به لحاظ
بیولوژیکی تا  17سال
کوتاه می کنند.
تلومرها کالهک های
محافظتی در انتهای
کروموزم ها هستند که

از دی.ان.ای محافظت می کنند.
طول تلومرها نشانه خوبی از سن بیولوژیکی است بنابراین
دانشمندان درصدد بررسی این موضوع برآمدند که آیا
طول تلومرها در کودکانی که مادران چاق و یا دارای اضافه
وزن دارند ،متفاوت است.محققان در این مطالعه متوجه
شدند که با هر افزایش واحد بی.ام.ای فراتر از سطح عادی،
تلومرها حدود  50جفت پایه کوتاه تر می شوند که برابر با
 1.1تا  1.6سال است.بی.ام.آی با اندازه گیری قد نسبت به
وزن محاسبه می شود و محدوده عادی بی.ام.ای بین 18.5
و  24.9است.
محققان در این مطالعه متوجه شدند که در بیشتر زنان
چاقی که بی.ام.ای  40داشتند ،طول تلومرها نشان می داد
که کودکان آنها از لحاظ بیولوژیکی  17سال بزرگتر بودند.
پروفسور ‹تیم ناورت› از دانشگاه ‹هاسلت› در بلژیک که
در این مطالعه همکاری داشت ،گفت :در مقابسه با نوزادان
مادرانی که بی.ام.ای معمولی داشتند ،نوزادان زنان چاق در
یک سطح مولکولی مسن تری هستند زیرا طول کوتاه تر
تلومر نشان می دهد که سلول های آنها طول عمر کوتاه
تری دارند.وی افزود :بنابراین حفظ بی.ام.آی مناسب در
سن باروری یک زن به طول عمر مولکولی فرزندان کمک
می کند.محققان در باره نتیجه این مقاله که در مجله
 BMC Medicineمنتشر شد ،تصریح کردند که نوزدان
مادران چاق در مقایسه با نوزان مادران دارای وزن عادی،
به لحاظ بیولوژیکی تقریبا  12تا  17سال مسن تر بودند.

جلسه شورای سالمت و امنیت غذایی در استان ایالم برگزار شد
محیطی رعایت کنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم به
عنوان دیگر سخنران این نشست ضمن گرامیداشت
روز جهانی غذا به مسئله آرد تولیدی در استان و
غنی سازی آن به عنوان یک فراورده مهم ابراز نمود:
با توجه به طرح غنی سازی آرد با اسید فولیک و
آهن با پیگیری های به عمل آمده و اجرای کامل
برنامه غنی سازی در کارخانجات آرد استان نتایج
کمی نمونه های ارسالی به آزمایشگاه کنترل غذا و
دارو مطابق با دستورالعمل سازمان غذا و دارو می
باشد.
دکتر نقدی گفت :با توجه به اینکه  25مهر ماه روز
جهانی غذا می باشد و شعار امسال فائو «آب و هوا
در حال تغییر است ،کشاورزی و غذا باید تغییر
کند» به همین منظور سازمان غذا و دارو در سال
 1395در راستای اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و
ارتقاء سالمت بر اساس برنامه های ابالغی کاهش
قند ،نمک و اسیدهای چرب ترانس و حمایت از
تولید غذاهای سالم و موثر می باشد.
وی ادامه داد :در این راستا تاکنون برای  75درصد
محصوالت تولید داخل چراغ راهنمای تغذیه روشن
شده و در این زمینه داشتن برچسب اصالت بر روی
محصوالت غذائی و بهداشتی می تواند کاالی سالم
را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد و از دیگر
موارد امنیت مواد غذائی معرفی نشان ایمنی کاال
است.
در ادامه این نشست نیز معاون سیاسی امنیتی
استاندار ایالم با تقدیر از تالشهای انجام شده در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم در راستای ارائه خدمات
شایسته به مردم استان گفت :ما باید امکان افزایش
مشارکت مردم را در حوزه سالمت ایجاد کنیم و این

موضوع جزء راهبردهای ما در حوزه سالمت است.
مهندس حسین کالنتری بیان داشت :باید تالش
کنیم در زمینه سالمت آسیبها را به حداقل برسانیم
و با دیدن همه جوانب تصمیم گیری و اقدام کرد.
وی با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی
اظهار داشت امنیت مواد غذائی و بهداشتی زوار
بسیار مهم است و باید مسئوالن مربوطه اقدامات
الزم را در این مورد انجام دهند تا زوار اباعبداهلل
الحسین (ع) سفر معنوی خود را با سالمت به پایان
ببرند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم خاطرنشان
کرد :در هیچ دوره ای از تاریخ کشور ایران به اندازه
دولت یازدهم به مقوله سالمت و بهداشت مردم
توجه نشده و اقدام های این دولت در خصوص
سالمت جامعه یک انقالب محسوب می شود.
وی افزود :البته هیچ موفقیتی بدون مشارکت و
همکاری مردم و نقش راهبردی آنها امکان پذیر
نیست و دستیابی به اهداف و برنامه های حوزه
سالمت تنها با مشارکت و هم اندیشی مردم و
مسئوالن میسر می شود.
کالنتری در مورد امنیت غذایی هم یادآور شد:
مقوله امنیت غذایی به عنوان یک مساله مهم به
طور کامل توسط مسئوالن ذیربط پیگیری و مصوبه
های مورد تایید در این حوزه نیزباید در سریع ترین
زمان ممکن اجرا شود.
وی از پیگیری برای ایجاد بیمارستان و درمانگاه
های تخصصی در استان توسط استاندار و ریاست
دانشگاه علوم پزشکی برای افزایش و ارتقای مراکز
درمانی و سالمت و بهداشت استان خبر داد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم با اشاره به
موضوع کبابی و قصابی های غیرمجاز حاشیه برخی

شهرهای استان هم اظهار کرد :باید از فراگیری
و گستردگی این قضیه در نقاط مختلف استان
جلوگیری و از روند فعالیت این اماکن ممانعت شود.
وی با بیان اینکه تعطیلی کامل قصابی و کبابی های
حاشیه شهر ها همچون مهدی آباد و شباب امکان
پذیر نیست ،تاکید کرد :ادامه فعالیت این اماکن
باید مطابق ساز و کارهای قانونی و با رعایت موازین
بهداشتی و زیست محیطی ساماندهی شود.
کالنتری خواستار تشکیل کمیته ای متشکل
از دستگاه هایی چون دانشگاه علوم پزشکی،
دامپزشکی ،محیط زیست ،نیروی انتظامی و
دادستانی برای دستیابی به یک راهکار عملی و
قانونی در خصوص این قصابی و کبابی های غیر
مجاز و اعالم نتیجه خروجی این کمیته در نشست
بعدی سالمت غذایی استان شد.
وی تاکید کرد :با فرهنگ سازی در مردم و آگاهی
بخشی به آنها باید مخاطرات استفاده از گوشت های
ذبح شده فاقد نظارت کارشناسان دامپزشکی در
حاشیه شهرها را به مصرف کنندگان یادآوری کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم به موضوع
افزایش سه درصد سبوس به آرد استان هم اشاره
کرد و گفت :مصوبه اجرای افزایش سه درصد
سبوس و غنی سازی آرد مصرفی مردم در نشست
پیشین این کارگروه مورد تایید قرار گرفت اما هنوز
اجرایی نشده است که باید عملیاتی شود.
در این نشست که در محل سالن جلسات معاونت
سیاسی امنیتی استانداری ایالم برگزارشد ،دیگر
اعضای کارگروه نیز به بیان مشکالت ،پیشنهادات
و انتقادهای خود در حوزه های مختلف و مرتبط با
سالمت و امنیت غذایی پرداختند.
***

